
Hygiena prádla
      Pro zářivě čisté prádlo.



Since
1971

nachhaltig vorausdenken

Váš 

Hans Georg Hagleitner

Zářivé barvy a nádherná vůně - na tom stojí systémy hygieny prádla od fy Hagleitner. U 
konceptu green effi  ciency je k tomu ještě zajištěno použití udržitelných přísad. Veškeré 
produkty, které přijdou k užití při systému havon PROFESSIONAL, jsou už léta bez 
NTA, EDTA a fosfátů.

Do mnoha pracích prostředků se přidávají polymery, tedy mikroplasty. Hagleitner se 
zříká těchto přísad, a může tak garantovat, že všechny prací prostředky od 
Hagleitnera jsou už roky bez mikroplastů.

Předmluva
Bezvadné s Hagleitnerem.

Udržitelné.

Prací prostředky bez mikroplastů

Prvotřídní bavlněné povlečení, nadýchané froté ručníky,  jemné žakárové povlečení:  
Požadavky jsou individuální - jako skvrny na tkanině. Proto společnost Hagleitner vyvinu-
la havon: inteligentní koncept praní. A havon je především jedno: přizpůsobivý. 

Jedná se o penzion se snídaní? Seniorský a pečovatelský dům? Velký hotel? Hagleitner 
nabízí celou řadu řešení.
Máte rádi manuální dávkování? Nebo automatické dávkování? Možné je obojí.  A havon 
vždy šetří vlákna. Prádlo Vám děkuje, protože si zachovává svou kvalitu. A vedle péče a 
čistoty při tom také souhlasí  správný poměr cena-výkon. 

Navíc máte s Hagleitnerem speciální záruku: Všechny produkty jsou bez NTA. Havon 
chrání Vaše prádlo, ale také chrání člověka a životní prostředí.

Vlastní koncepce, 
vývoj 

a výroba 
v Zell am See

Již více než 
50 let
na trhu

177 distribučních 
partnerů 

v 63 zemích

Se zřetelem na 
člověka a životní 

prostředí

Přes 
1300 zaměstnanců

27 servisních středisek 
ve 

12 zemích

nachhaltig vorausdenken



Art.-Nr. 4310100813

Art.-Nr. 4310100815

Hagleitner slabikář 
praní
Všechno, co je dobré vědět k tématu prádlo, tipy a triky 
najdete v Hagleitner slabikáři praní. Tak máte vždy své 
praní pod kontrolou.

Hagleitner Hygiena prádla 
Pro zářivě čisté prádlo.

Zažijte Hagleitner.
Na našich tiskopisech najdete také 
čárové kódy a QR kódy. Stačí je os-
kenovat - a budete mít k dispozici na 
svém displeji veškerou produktovou 
dokumentaci a videa.

Vše na dosah. 
Potřebujete bezpečnostní list nebo 
další informace o produktu? Pak 
použijte aplikaci Hagleitner scanME 
pro jednoduché skenování čárového 
kódu nebo QR kódu na příslušném 
produktu - a už máte vše po ruce.

Přímo ke stažení
Naskenujte níže uvedený QR kód a 

dostanete se přímo ke stažení aplikace 
Hagleitner.
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Hygiena prádla 
                  Prádelna v přehledu.

havon MANUAL
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Přídavné produkty, péče o prádlo a skvrny
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Hygiena prádla 
    Automatické dávkování od fy Hagleitner.

havon PROFESSIONAL - tekuté základní prací 
prostředky pro automatické dávkování

havon PROFESSIONAL spojuje výkonné dávkovací zařízení a 8 základních pracích prostředků do jednoho 
pracího systému, takže individuálně uspokojí Vaše potřeby. Dle požadavků lze jednotlivé prací prostředky 
různě kombinovat jeden s druhým.

Vaše výhody s havonem PROFESSIONAL

Transparentní
Pračky a dávkovací zařízení se 
permanentně kontrolují a výsledky 
se dokumentují

Šetrný
Jedno dávkovací zařízení může 
obsluhovat současně 4 stroje. 
To šetří čas a peníze

Vysoce výkonný
Vysoce výkonná čerpadla se seřídí 
ke stroji a zajistí optimální výsledky 
při nejmenší spotřebě

Dlouhá životnost
Díky kvalitním produktům se prádlo 
chrání, a musí se tak zřídka 
dokupovat

Bezpečné skladování Vašich kanystrů s pracími prostředky.

č. výr. 4450702800

• Zachytávací vana pro bezpečné uložení kanystrů 
a lahví v oboru prádelen a kuchyní. Pro uložení 
nádob do objemu 60 litrů.

chemTRAY
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Hygiena prádla 
Automatické dávkování od fy Hagleitner.

8 základních pracích prostředků

25 kg  č. výr. 4310101213

• Neutralizující prostředek pro textílie a oplachovací vodu
• Prádlo je příjemně hřejivé na dotek, barvy budou opět zářivé a vůně 

prádla se zlepší

havon F12

25 kg  č. výr. 4310100813 
60 kg č. výr. 4310100815 

• Tekutý prací prostředek na barevné prádlo, s příjemnou vůní
• Vhodný na praní a péči o barevné prádlo, prádlo ze smíšených vlá-

ken a jemné prádlo při 30-95°C.

havon B1

32 kg  č. výr. 4310101013 
75 kg č. výr. 4310101015 

• Tekutý alkalický prostředek na zvýšení účinnosti praní
• Zvyšuje účinnost praní a odstraňuje vynikajícím způsobem 

bílkoviny a mastná znečištění

havon A3

30 kg  č. výr. 4310100513 
65 kg č. výr. 4310100515 

• Tekutý bělící prostředek na kyslíkové bázi
• Výborně působí na všechny vybělitelné fl eky a zabraňuje šednutí

havon E4

27 kg  č. výr. 4310101413 
64 kg č. výr. 4310101115 

• Tekutý změkčovač vody
• Zabraňuje usazování vodního kamene v myčce a na prádle, prádlo 

zachovává zářivě bílé

havon K5

27 kg  č. výr. 4310101613 
64 kg č. výr. 4310101615 

• Tekutý, vysoce účinný bělicí a dezinfekční prostředek na ložní prádlo v kom-
binaci s dalšími komponentami pracích prostředků havon 
PROFESSIONAL DISINFECT

• Na 40° a 60°C
• Testováno a uvedeno na seznamu VAH/ÖGHMP/RKI (nahlášeno)

havon T7

25 kg  č. výr. 4310100113

• Tekutý, vysoce koncentrovaný zesilovací prací prostředek
• Pro teploty praní od 30-70°C

havon V8

25 kg č. výr. 4310100913
60 kg č. výr. 4310100915

• Tekutý, koncentrovaný základní prací prostředek
• Pro předpírku a hlavní praní při teplotách 30-95°C

havon U9 PLUS
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Hygiena prádla 
     Manuální dávkování pracích prostředků 

u Hagleitnera.
havon MANUAL

havon MANUAL představuje sortiment manuálních práškových a tekutých pracích prostředků. Zde si 
můžete sestavit pro Vás ideální kombinaci z univerzálních pracích prostředků, prostředků na barevné, 
jemné prádlo, dezinfekčních prostředků. Změkčovač a pomocný prací prostředek doplňuje tento havon 
systém a zajistí zářivou čistotu a měkkost na dotek.

Vaše výhody s havonem MANUAL

Individuální
Výběr produktů šitý na míru Vašim 
potřebám

Všechno z jedné ruky
Produkty pro všechny potřeby 
a oblasti použití

Profesionální
Experti na praní školí a vysvětlují 
produkty a jejich použití

Šetrný
Péče a čistota v optimálním 
poměru cena-výkon

Univerzální prací prostředek.

Prací prostředek na barevné prádlo.

5 kg č. výr. 4310200510 

18 kg č. výr. 4310200300

5 kg  č. výr. 4310200610

15 kg č. výr. 4310200200

• Vysoce koncentrovaný, tekutý univerzální prací prostředek pro praní 
a péči o bílé prádlo

• Efektivně rozpouští skvrny a současně šetrně, díky technologii 
intenseTEX

• Práškový prací prostředek splňující profesionální nároky
• Vhodný pro všechny teploty, stupně tvrdosti vody a textílie 

(kromě vlny a hedvábí)

• Vysoce koncentrovaný, tekutý prací prostředek pro barevné 
prádlo určený pro praní a péči o prádlo z bavlny, míchaných a 
polyesterových vláken

• Vysoce kvalitní práškový prací prostředek na praní jemného barevného 
prádla

• Vhodný pro všechny stupně tvrdosti vody a pro teploty prací lázně od 
30-95°C

havon INTEXO

havon ULTRA

havon INTEXO COLOR

havon COLOR

č. výr. 4310200100 

• Práškový prací prostředek pro splnění hygienických nároků
• Optimálně vhodný pro všechny teploty praní, pro všechny tvrdosti 

vody a všechny textilie (kromě vlny a hedvábí)
• Bělicí účinek od 40°C, dezinfekční účinek od 60°C

havon PERFECT
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Hygiena prádla 
Dezinfekce na prádlo.

Prací prostředek na jemné prádlo.

6 x 1 kg č. výr. 4310200408

• Vysoce kvalitní, tekutý prací prostředek bez enzymů, pro vlnu, 
hedvábí a jemné syntetické prádlo

havon FEIN

Dezinfekční prací prostředek od Hagleitnera

27 kg  č. výr. 4310101613 
64 kg č. výr. 4310101615 

• Tekutý, vysoce účinný bělicí a dezinfekční prostředek na ložní prádlo v 
kombinaci s dalšími komponentami pracích prostředků havon 
PROFESSIONAL DISINFECT

• Na 40° a 60°C
• Testováno a uvedeno na seznamu VAH/ÖGHMP/RKI (nahlášeno)

havon T7

č. výr. 4310200738

• Práškový speciální prací prostředek na kvalitní látky, pro praní, 
dezinfekci a péči při již 40°C

• Testována účinnost vůči všem obaleným a neobaleným virům, bak-
teriím, vč. mykobakterií a spor bakterií, houbám a plísním

havon DES 40

č. výr. 4310200700

• Práškový, slabě pěnící speciální prací prostředek na praní, bělení, 
dezinfekci a péči při praní v 60°C

• Testována účinnosti vůči obaleným a neobaleným virům, bakteriím a 
sporám bakterií

havon DES 60

Prádlo je často v přímém kontaktu s naší pokožkou, proto se musí choroboplodné zárodky v prádle 
bezpodmínečně zlikvidovat. Máme 2 řešení: prádlo prát při vysoké teplotě a dlouhém pracím cyklu, nebo 
prát prádlo při nízké teplotě šetrně a dezinfi kovat. Máte na výběr, Hagleitner Vám nabízí ty správné pro-
dukty.
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Hygiena prádla 
    Plán detašování pro prádlo beze skvrn.

Plán detašování Hagleitner

Díky plánu detašování od Hagleitnera máte pro všechny druhy skvrn řešení. Jedno, jestli se jedná o mast-
né skvrny od make-upu nebo skvrnu od trávy, Hagleitner má se správnými produkty řešení v boji proti 
odolným skvrnám. Kvůli identifi kaci skvrny Vám doporučujeme nahlédnout do Hagleitner slabikáře praní. 
Zde jsou vysvětleny nejčastější fl eky a také popsáno jejich odstranění.

Vaše výhody s Plánem detašování Hagleitner

Všechno na první pohled
Druhy skvrn, správný produkt a 
správné ošetření

Kompetentní
Experti na praní školí a vysvětlují 
produkty a jejich použití

K PLÁNU DETAŠOVÁNÍ

Hagleitner detašovací set k odstranění skvrn

1 kg č. výr. 4310300508

1 kg č. výr. 4310301108

1 kg č. výr. 4310300908

• Prostředek na odstranění skvrn k důkladnému odstranění všech 
tučných a olejnatých znečistění

• Speciální odstraňovač skvrn na skvrny od rzi na prádle

• Tekuté speciální bělidlo na bázi aktivního kyslíku
• Odstraňuje již od 30° bělitelné skvrny

havon FS

havon RUSTEX

havon POWER
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Hygiena prádla 
Doplňkové komponenty pro zářivé prádlo.

10 kg  č. výr. 4310300111
25 kg č. výr. 4310300113

10 kg č. výr. 4310300211

10 kg č. výr. 4310300811

• 4násobně koncentrovaný, kvalitní avivážní prostředek

• Kvalitní avivážní přípravek

• Tekutý škrob na prádlo pro všechny druhy tkanin mimo hedvábí

havon SOFT 4

havon MILD

havon P6 PLUS

1 kg           č. výr. 4310300428

5 kg           č. výr. 4310300632

6 kg           č. výr. 4310300732

• Vysoce koncentrovaný bělicí prostředek ve formě tablet

• Prášková, univerzálně použitelná sůl na skvrny

• Práškový prostředek na změkčování vody

havon CHLOR TABS

havon ACTIVE

havon CALC
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č. výr. 4431203000

č. výr. 4431203100

č. výr. 4450301400

• Znovu naplnitelný zásobní box pro praktické jednotlivé vyjmutí vlhkých 
hup utěrek

• Pochromovaný držák pro hygienickou a místo šetřící 
montáž na zeď hup BOXů

• Hotové k použití, vlhké, extra velké, odolné proti roztržení, okamžitě 
použitelné

• K dezinfekci povrchů jako např. prací koše (viz kontrolní seznam)

hup BOX yellow

hup držák na zeď

hup DES FORTE XL ROLL

Bakterie a viry se mohou přenášet prádlem. Aby se tomu zamezilo, doporučuje se zvolit správné prací 
procesy a používat dezinfekční prací prostředek. Ale jsou také opatření mimo pračku, která jsou nezbytná 
k předcházení přenosu. S následujícím kontrolním seznamem budete optimálně připraveni.

Doplňkové produkty pro hygienickou práci v prádelně

hup – připravené dezinfekční roztoky

BRILLANT ochranné rukavice

Pro uklizené prádelny.

BRILLANT latexCOMFORT

držák systémových lahví

BRILLANT nitrilCOMFORT

č. výr. 4451000400

č. výr. 4450701050

č. výr. 4451000700

• Latexové rukavice s výbornou elasticitou a hmatovou citlivostí, příjemné na 
nošení

• Držák lahví pro 3 Hagleitner 1 litrové systémové lahve
• Ideální ke skladování detašovacích výrobků

• Extra tenké, výborně pružné nitrilové rukavice, které se pohodlně nosí

Hygiena prádla 
    Správná příprava pro splnění hygienických 

nároků.

Tipy na praní

Správná předpříprava 

zdrhovadla zapnout prát naruby skvrny rychle ošetřit 

Správná předpříprava 
Správná předpříprava 

Skvrny nenechat zaschnout, ale hned vyčistit. Odstraňovač skvrn předem 

vyzkoušet na méně viditelném místě. Dávat pozor na symboly!

Správné naplnění pračky 

naplnění pouze do 2/3 nemačkat 
Prádlo musí být v bubnu volně vložené po vrstvách. U froté prádla smí být 

buben naplněn pouze do cca 2/3. 

Správné praní 

Průběh praní nepřerušovat předčasně. Prádlo po praní hned usušit, 
nenechávat v mokrém stavu. 

nepřerušovat běh 
pracího procesu

prádlo nenechávat 
ve vlhkém stavu

Správné praní 

Správné třídění 

nutno vytřídit tmavé 
a světlé dávat pozor na 

symboly ošetřování  

stupeň 
znečištění 

Prádlo je potřeba třídit podle barvy a stupně znečištění a řídit se symboly.

Běžná údržba

dvířka nechávat 
otevřená

pračku udržovat
v čistotě

vnitřní stěny bubnu 
čistitDvířka po vyprázdnění  nechat otevřená. Pračku vyčistit. Zkontrolovat, zda se 

na vnitřní straně bubnu nenacházejí cizí předměty, tyto okamžitě odstranit.  

Správné dávkování 

Dbát na doporučené dávkování. Při použití automatického dávkovacího zařízení:  

Kontrolovat stav hladiny komponentů. Při výměně kanystrů kontrolovat shodu 
etikety a sací hadičky.

dbát na doporučené 
dávkování 

kontrolovat stav 
objemu náplně

výměna 
kanystrů

Správné dávkování 

HAGLEITNER HYGIENE ČESKO s.r.o.Tel. +420 272 680 614 · www.hagleitner.com

č. výr. 490030660000   I
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Hygiena prádla 
Kontrolní seznam pro zářivé prádlo.

Tipy na praní

Správná předpříprava 

zdrhovadla zapnout prát naruby skvrny rychle ošetřit 

Správná předpříprava 
Správná předpříprava 

Skvrny nenechat zaschnout, ale hned vyčistit. Odstraňovač skvrn předem 

vyzkoušet na méně viditelném místě. Dávat pozor na symboly!

Správné naplnění pračky 

naplnění pouze do 2/3 nemačkat 
Prádlo musí být v bubnu volně vložené po vrstvách. U froté prádla smí být 

buben naplněn pouze do cca 2/3. 

Správné praní 

Průběh praní nepřerušovat předčasně. Prádlo po praní hned usušit, 
nenechávat v mokrém stavu. 

nepřerušovat běh 
pracího procesu

prádlo nenechávat 
ve vlhkém stavu

Správné praní 

Správné třídění 

nutno vytřídit tmavé 
a světlé dávat pozor na 

symboly ošetřování  

stupeň 
znečištění 

Prádlo je potřeba třídit podle barvy a stupně znečištění a řídit se symboly.

Běžná údržba

dvířka nechávat 
otevřená

pračku udržovat
v čistotě

vnitřní stěny bubnu 
čistitDvířka po vyprázdnění  nechat otevřená. Pračku vyčistit. Zkontrolovat, zda se 

na vnitřní straně bubnu nenacházejí cizí předměty, tyto okamžitě odstranit.  

Správné dávkování 

Dbát na doporučené dávkování. Při použití automatického dávkovacího zařízení:  

Kontrolovat stav hladiny komponentů. Při výměně kanystrů kontrolovat shodu 
etikety a sací hadičky.

dbát na doporučené 
dávkování 

kontrolovat stav 
objemu náplně

výměna 
kanystrů

Správné dávkování 

HAGLEITNER HYGIENE ČESKO s.r.o.Tel. +420 272 680 614 · www.hagleitner.com

č. výr. 490030660000   I

Tipy na praní

Správná předpříprava 

zdrhovadla zapnout prát naruby skvrny rychle ošetřit 

Správná předpříprava 
Správná předpříprava 
Správná předpříprava 
Správná předpříprava 
Správná předpříprava 

Skvrny nenechat zaschnout, ale hned vyčistit. Odstraňovač skvrn předem 

vyzkoušet na méně viditelném místě. Dávat pozor na symboly!

Správné naplnění pračky 

Průběh praní nepřerušovat předčasně. Prádlo po praní hned usušit, 

prádlo nenechávat 
ve vlhkém stavu

Správné třídění 

nutno vytřídit tmavé 
a světlé dávat pozor na 

symboly ošetřování  

stupeň 
znečištění 

Prádlo je potřeba třídit podle barvy a stupně znečištění a řídit se symboly.

Běžná údržba

dvířka nechávat 
otevřená

pračku udržovat
v čistotě

vnitřní stěny bubnu 
čistitDvířka po vyprázdnění  nechat otevřená. Pračku vyčistit. Zkontrolovat, zda se 

na vnitřní straně bubnu nenacházejí cizí předměty, tyto okamžitě odstranit.  

Správné dávkování 
Správné dávkování 
Správné dávkování 
Správné dávkování 
Správné dávkování 

KONTROLNÍ SEZNAM
 Nosit osobní ochranné vybavení (při třídění prádla a při použití    

 dezinfekčních produktů by se měly  vždy  nosit rukavice) Dezinfikovat prací koše a vozíky - vyprané prádlo dávat jen na 

 předem vydezinfikované držáky Dezinfikovat dvířka pračky po každém pracím cyklu Třídit správně prádlo
 Skvrny identifikovat dle plánu detašování a ošetřit Správné skladování prádla před a po praní
 o kontaminované prádlo neskladovat společně s jemným 

  prádlem o špinavé a vyprané prádlo neskladovat v uzavřených 
  nádobách - nebezpečí vznícení Cizí předměty jako tužky, mince atd. před praním vytřídit Respektovat Hagleitner tipy na praní o Správně pečovat o pračky o Správně třídit o Správně předošetřit o Správně skladovat o Správně dávkovat o Správně prát

K Hagleitner tipům na praní

11



4 Ochrana rukou a pokožky pomocí XIBU a XIBU XL

XIBU XL FLUID hybrid

OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) a především ochrana rukou a pokožky hraje v prádelně velmi velkou roli. Díky pracem s 
vlhkým prádlem, pracími prostředky a díky nošení rukavic se pokožka podráždí a ztrácí svůj přirozený ochranný fi lm. Proto je vždy třeba 
dbát na dostatečnou ochranu rukou a pokožky.

Pro výdej produktů na ochranu, mytí pokožky, základní péče nebo dezinfekci u místa na mytí rukou v prádelně doporučuje 
Hagleitner bezdotykový a voděodolný dávkovač XIBU XL senseFLUID.

Vaše výhody s XIBU a XIBU XL

Výběr ze 3 variant napájení
energyBOX, síťový zdroj nebo dobíjecí baterie

Praktický a komfortní
Mýdla, dezinfekce, ochrana pokožky a papírové 
ručníky jsou vždy připraveny

Hygienický
Vyvarování se přenosu choroboplodných zárodků 
díky bezdotykovému použití

Kompetentně poradit 
individuálně pro Vás sestaveným plánem na ochranu 
pokožky (viz kontrolní seznam)

XIBU XL FLUID hybrid handPROTECT PURE

creamSOAP PURE

handCREAM PURE

septDES GEL

č. výr.  4110302350 č. výr. 4110710005

č. výr. 4110701339

č. výr. 4110710101

č. výr. 4110708639

• Bezdotykový dávkovač pro Vaši prádelnu
• Nastavitelné množství dávkování

• Rychle se vstřebávající mléko na ochranu 
pokožky

• Zanechává ochranný fi lm na pokožce, který 
chrání také při nošení rukavic

• Bez silikonu, mýdel, barviv, vůně, parabenu a 
pH neutrální

• Vysoce kvalitní husté tekuté mýdlo
• Pro lehké až střední příp. měnící se znečištění
• Šetrný k pokožce a vhodný pro alergiky, 

dermatologicky testován

• Hydratační krém na ruce
• Vstřebává se rychle a beze zbytků

• Dezinfekční prostředek na ruce
• Bez parfemace

Hagleitner doporučuje: náplně

XIBU TOWEL hybrid

č. výr. 4110203950 č. výr. 4110900900

• Zásobník na ručníky s dvouválcovým 
systémem

• Dodávka řezaného papíru

• 2vrstvý, bílý prémiový papír
• Mirkoražba a pečeť kvality papíru

XIBU TOWEL hybrid multiROLL handTUCH X2

Hagleitner doporučuje: náplně

Hygiena prádla 
Osobní hygiena v prádelně.
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5

Hygiena prádla 
Servis a školení.
Obvyklá vysoká kvalita nekončí  u Hagleitnera u výrobků. Hagleitner vždy usiluje také v servisu nabízet 
svým zákazníkům to nejlepší. Kompetentní zaměstnanci u Hagleitnera Vám také po nákupu co nejlépe 
poradí a pro co nejvíce znalostí Vám team Hagleitner Česko nabídne také školení v oblasti hygieny prádla.

Výhody pro Vás se školením od Hagleitnera:

Uděláme Vás fit4hygiene.

Osobní poradenství přizpůsobí 
Váš hygienický poradce individuálně 
Vašim potřebám

Produktové školení
Správné použití Hagleitner výrobků

Zkušenost
Profitujte z našich dlouholetých znalostí

Znalosti jsou tu, aby se rozdávaly! Proto nabízí team Hagleitner Česko školení pro partnery, zákazníky a 
všechny, kteří se o téma hygieny zajímají. Využijte také Vy naše dlouholeté know-how a buďte Vy i Vaši 
zaměstnanci fit4hygiene!

Více informací: www.hagleitner.com
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